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ــاضــيــة.وقــال رئــيس االســابــيع ا
اللجنـة فرات التمـيمي في تصريح
امس ان (كــمـــيــات االمــطـــار الــتي
هــطــلت بــالـعــراق خالل االســابـيع
ـاضيـة والـسـيول الـتي اجـتاحت ا
ـزارع في احملـافـظـات اجلـنـوبـيـة ا
ـحافـظة ديـالى تسـببت والسيـما 
بـأضـرار كـبـيـرة لـلـفالحـ خـاصـة

حصولي احلنطة والشعير).
 مــشـيــرا الى ان (حــجم اخلـســائـر
كــان كـــبــيـــر وســيــكـــون له مــردود
سلبي علـى تنمية الـقطاع الزراعي
بالبلد ورغبة الفالح باالستمرار
بـــالــزراعـــة بــعـــد تـــلك اخلــســـائــر

باحملاصيل).
مشددا على (ضرورة دعم احلكومة
لقطاع الزراعة وتعويض الفالح
ــــبـــالغ مــــجـــزيـــة ـــتـــضــــررين  ا
تــسـاعـدهـم عـلى جتـاوز الــكـارثـة),
وتـابـع عـلى (الـلـجـنـة االقـتـصـاديـة
ـجـلس الـوزراء شـراء احملـصـول
ــبــالغ ـتــضــرر من الــفـالحـ و ا
مجـزية ضـمن برنـامج دعم الـقطاع
الــــزراعي تــــضـــمن لــــهم تــــوفـــيـــر
مـسـتلـزمـاتـهم العـائـليـة والـتهـيـئة

قبل).  للموسم الزراعي ا
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الى ذلك افــــتــــتح رئــــيس الـــوزراء
حـيـدر الـعـبـادي مـحطـة ضخ  بي .
اس واحد  ضمن مشروع قناة شط
ـنـطـقة كـتـيـبان الـعـرب االروائـية 
فـي مـــحـــافـــظـــة الـــبـــصـــرة. واكـــد
الــعـبــادي خالل االفـتــتـاح ان (هـذا

ـشـروع واحملــطـة االروائـيـة دلـيل ا
تلكها على قوة ارادة البناء التي 
الــشـــعـب رغم مـــحـــاوالت االرهــاب
بـايــقـاف عــجـلــة احلـيــاة واالعـمـار
التي فشلت وانتصر العراقيون في

طاف). نهاية ا
الفـــتـــا الـى (اهـــتـــمـــام احلـــكـــومــة

ئةعن معدالت العام السابق 12.5با
له).

الفـتـا الى ان (مـعـرض عـالم اجلـمال
فـي الـشــرق األوسط الــذي سـيــعــقـد
ي غـداً ــركـز دبي الــتـجـاري الــعـا
الثالثاء سـيشهـد مشاركة 48 شركة

برازيلية).
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وتــابع ان (تــلك الــشــركــات تــشــارك
ـعـرض الـتـجـاري سـنــويـاً في هـذا ا
الــرائـد نـظـراً لإلقــبـال الـواسع عـلى
بتكرة  ,األمر نتجات البرازيـلية ا ا
ـضي قـدمـاً الــذي يـدفـعـنــا إلى أن 

لتعزيز هذه الصناعة). 
وبـشـأن اخـرطـالـبت  جلـنـة الـزراعـة
يـاه واالهوار الـنيابـية احلـكومة وا
بتعويض مزارعي احلنطة والشعير
ــتـضـررين من االمــطـار والـسـيـول ا
الـــــتـي اجــــتـــــاحـت الــــعـــــراق خالل
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بـالــبــصـرة وانــهـاء مــعــانـاتــهـا في
مقـدمة االولويـات وسنواصل بـهمة
ـــــشــــاريع اخملــــلــــصـــــ اقــــامــــة ا
الـعــمــرانــيـة واخلــدمــيـة) ,مــشــيـدا
بـ(جـهود الـعامـلـ على اجنـاز هذا

شروع).  ا
ـائــيـة ــوارد ا بــدوره اشــار وزيـر ا
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ـهـرجان اختـتـمت مؤخـرا في كال من بـلـدتي عنـكـاوا وبغـديـدا فعـالـيات ا
كتب السرياني في الثالث للثقافة السريانية  والذي يقام سنويا برعاية ا
االحتاد الـعـام لالدبـاء والكـتـاب في العـراق وبـالـتعـاون مع احتـاد االدباء
والكتاب السريان وعن نـسخة العام احلالي اثيـرت الكثير من التساؤالت
هـرجان خـصـوصا وانه ـعـطيـات التـي خرج بـهـا ا حول جـدوى عـقده وا
ـهـرجان جـسـر تـواصل بـ ادبـائنـا الـسـريان فسـحـة مـهـمة الن يـكـون ا
ـالحظ ان ذات الــوجــوه ونــظـــرائــهم من ادبـــاء وكــتـــاب الــعــراق اال ان ا
اخلاصة بـثقـافتـنا السـريانـية هي من طـرزت وجودها في فـعالـيات يومي
كتـب السريـاني واحد ثـل ا هـرجان مع مـشاركـة متواضـعة من قـبل  ا
اعـضــاء احتـاد االدبـاء والــكـتــاب دون ان تـشـهــد نـســخـة الــعـام احلـالي
كمثيالتها مشاركة واسعة من ادباء العراق ليتوقفوا عن كثب عن انشطة
شـهد الـثقافي وفعالـيات كـتابـنا وادبـائنا الـسريـان وجهـودهم في رسم ا
ذكور مـساحة في ـهرجـان ا العراقي..وكـان االمل في ان تكـون فرصة ا
تبديد الصورة الـنمطية الـتي ترسخت بذاكرة االديب الـعراقي نحو قرينه
من  الكـتاب الـسريـان فخرجـت في اغلب كـتابـاته صورة مـشوهـة تصور
خـتلف احلـاالت البـعيدة عـن الطبـيعـة والواقع خـصوصا في سيـحي  ا
االونـة االخـيرة الـتي اسـتـفـاد مـنـهـا الـكـاتب الـعـراقي لـيـوظف شـخـصـية
ـسوخ تـمامـا تماشـيا مع مـا مر به سـيحي ويـكتب عـنهـا لكن بـشكل  ا
هذا االنسـان من مرارات العـيش في بلـد استهـدفه وارغمه على الـتشتت
الذات بـديـلة خـارجه وهـنـا اتـساءل عن في ارجائـه فضال عـن اختـيـاره 
جدوى الدراسـات التي الـقيت والـتي لم تشـرالمن قريب والمن بـعيـد عما
سـيحـيون من مـحنة الـنزوح الـقاسيـة البل كانت هـنالك دراسات عاشه ا
هرجان لم يكن لها اي داع القيت في بحر اليوم اخلاص بـفعاليات ا
في وسط ثقـافي ادبي ومن خالل اطالعي عـلى االخـبار الـتي نـشرت عن
هرجان فعـن احملاضرت التـي كانتا محـور اليوم االول والتي فعاليـات ا
عنـيت باكـيتـو وطقـوسه دون ان تـلتـفت الى ما قـدمه رئيس احتـاد االدباء
والـكـتـاب في الـعـراق عـبـر الـعـديـد من كـتـبه من افـكـار مـسـخت اسـفـارا
ضمها الـعهد القـد خصوصا تلـك التي عنيت بـنشيد االنـشاد ومزجها
بطـقوس اجلنس كـما حـملت مـحاضـرات اليـوم الثـاني افكـارا ليـست لها
ـؤتمـر فضال عن تـهمـيشـها لـلشـان الثـقافي وقـدرته على ـحور ا عالقة 
توصيف احلاالت االنسانيـة التي حملتهـا اسفار محنة الـنزوح والتهجير
التي ذاق مـرارتـهـا ابنـاء شـعبـنـا والـتي قضـمت من وجـوده بـشكل كـبـير
ـا اشـرناه ـاضيـة ..والنـكـتفي  خصـوصـا في بـحر الـسـنوات االربـعـة ا
حـول الـدراسـات فـحـسب بل حـتى الــبـيـان اخلـتـامي  الـذي تـمـخض عن
هـرجـان كـان مثـيـرا للـجـدل فـقد حـمـلت اغـلب فقـراته مـنـاشدة دون ان ا
عنية بتـجسيد تلك الطموحات الى واقع  ولعل تتحدد للمطالبة لـلجهات ا
في مقـدمـتهـا  السـعي جلـعل اكيـتـو عيـدا وطنـيـا االمر الـذي اضحى في
اوساطـنـا مـرهـونا بـالـكـثـير من الـتـحـركـات التي تـنـشـاهـا احزاب مـعـيـنة
وتسـعى من خـاللهـا لـتـجـسيـد هـذا االمـر  بـاالضـافة النـشـاء مـؤسـسات
ثـقــافـيـة مــنـاظـرة دون ان يــكـون عـلـى عـاتـقــهـا ابـراز اجلــانب الـتــوثـيـقي
ـا يتـمتع به اجلـانب االدبي من مهـمة هذا الـواقع واسقـاطها واالرشيفي 
على ابراز كل مـا مر به ابنـاء شعبـنا فـقد بقـيت امالنـا معقـودة على احد
ن تـبوأوا منصبـا رفيعا ليـعلن عن طموحاته بان الشخصيات الـثقافية 
تعقد مـؤسسته ندوة او مـؤتمرا مـعنيا بـادب النزوح الذي افـقرزته احملنة
القاسـية  لـكن ما يؤلـم بان جهـودا متـواضعة افـرزت مثل هـذا النوع ولم
كن ان يكن لها ذلك االفق الواسع  الـذي يدعوها الن تكـون على نطاق 
ــتـابــعــون  لــكي يــحــلــلــوا ويــكــتــبـوا يــقف ازاءه الــنــقــاد وا
شهـاداتـهم ازاءه  فحـتى مـثل هذا االمـر كـان مرهـونا
حاوالت قد تعد على بنطاقات جد ضيقة ومـرهونة 
واجهتهـاشخصيات ليس اصابع اليد لكن كـانت 

لها تاريخ يذكر ..
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في إحتفال كبير كرم نادي العلوية,
وهو أقدم ناد إجـتماعي في العراق
 ,نـــحـــو 30 من رمــــوز الـــثــــقـــافـــة
والـعــلــوم واالقــتـصــاد والــريــاضـة
بحضور نـوعي طاغ . والقى رئيس
الــهــيــئـــة االداريــة لــلــنــادي فــارس
, كـرم الـدوري كلـمـة رحب بهـا بـا
واكــــد الـــدور الــــذي يــــضـــطــــلع به
ثـقفون والـعلـماء في بنـاء العراق ا
واحلفاظ على وحـدة ترابه الوطني
 ,مـشــيــراً الى الــدعـم الـذي تــقــدمه
الـــهــيـــئــة االداريــة الـى فــعـــالــيــات
مـؤكداً ومـبـادرات من هـذا الـنـوع  ,
وجود بـرامج اجـتمـاعيـة ورياضـية
وفـنـيـة ضـمن خطـة الـنـادي لـتـأم
أجـواء الـلــقـاء الـعــائـلي وتـمــضـيـة
اوقات الفراغ في هوايات مفيدة . 
كـمـا الـقى رئـيس الـلـجنـة الـثـقـافـية
فـالح كــمــونــة كـــلــمــة حــيـــا فــيــهــا
مشـيراً كـرم , احلاضـرين وهنـأ ا
الى عـــزم الــنـــادي إشــاعـــة ثــقـــافــة
تـخلـيـد الراحـل لـعطـائـهم وتأكـيد
ــبـدعــ االحـيـاء فـي حتـقـيق دور ا

مصالح الشعب والوطن . 
وأدار جــــلـــســـة تــــقـــد تـــذكـــارات

الـسـمـاوي قـصـيـدة غـزلـيـة قـصـيرة
حظيت باالعجاب .

وشــــمل الــــتــــكــــر مــــهــــنــــدســـ
ـي وريـاضيـ بيـنهم رعد واكاد
ــــان حـــــمــــودي وفـالح حــــسـن وا
صـبيح واقـتـصاديـ في طـليـعـتهم
صرف العراقي للتجارة مدير عام ا
فــــيــــصـل الــــهـــمــــيـص  فــــضالً عن
االعالمــــيـــــ وفي طــــلــــيـــــعــــتــــهم
الــصــحــفـــيــ  وفــوجئ احلــضــور
ـشـاركة الـفـنانـة الـكبـيـرة سلـيـمة
خضـير التي حتـاملت على مـرضها
وقــدمـت الى االحـــتـــفـــال واخملــرج
ـــســرحي ســـامي عـــبــد احلـــمــيــد ا
واخملرج الـسيـنمائي مـحمـد شكري
ـمـثــلـة الـكــبـيـرة فــاطـمـة جـمــيل وا
ـلـحن مـحـسن فـرحـان الـربـيــعي وا
رض الـذي الم به ـنـعه ا الـذي لم 
من احلضور على كرسي متحرك . 
وأنابت الصحـفية إبتـسام عبد الله
إبـــنــتــهــا مــيــنـــا أمــيــر احلــلــو عن
احلــــضــــور ,فــــيــــمــــا غــــاب شــــيخ
الــصــحــفــيــ حــسن الــعــلــوي عن
احلــضـور إلنــشــغــاله كــمــا يــبـدو ,
بحملته االنتخابية بوصفه مرشحاً
ضمن كتلة الوطنية (التسلسل 6).

 

لـيـس غـريــبـا وال مــسـتــغــربـا ان تــمـاطل األحــزاب الــسـيــاسـيــة (حـيــتـان
السـيـاسـة) وتعـرقل  تـشـريع قـانون االنـتـخـابات وتـعـديـله وأظهـرت الـنـية
ـراوغة) الذي اعتمـدته إلفشال أية جـهود تنصب احلقيقـية في أسلوب (ا
في مضـي تعـديالته الن الـقـانون مـصـمم في االسـاس حلـمايـة  احلـيـتان

الكبيرة. 
ـسـتـقلـة) لالنـتـخـابات من ـفـوضـية ( ا مثـلـمـا اسـتقـتـلت عـلى ان تـكون ا
ضـمن األحـزاب والــكـتل الـكــبـيـرة ( مـحــاصـصـة انــتـخـابـيــة ) والـتـهـرب
بررات غير منطقية من تشـكيلها من قضاة مستقل العالقة الواضح و
ــفـوضــيـة لـهم بــالــسـيــاسـة وبــاألحــزاب بـعــد ان اتـسـم أداء األحـزاب وا
ا حـدا ببعض السابـقة بالـشك والريـبة في تزويـر االنتـخابات الـسابـقة 
فوضية الـتي تهربت من احلضور النواب الشرفـاء من استجواب هيئـة ا

تعمد والذي يكتمل في الكافتيريا. تارة وتارة بعدم اكتمال النصاب ا
 كـما ان تـشـكـيل هـذا الـكم من األحـزاب الـصـغـيـرة وانـخـراط أعداد من
رشح الـذين لديهم ثـقل عشائـري في مناطقـهم وإعطائـهم تسلسالت ا
ا يخـدم الوجوه الـكاحلة والفـاسدة التي في ذيول القـوائم اليخدمـهم وإ
ا اليـقـبل الشك بالـتـأكيـد سـتسـتـفيـد من هـذه األصوات الـتي سـتجـيـر 
لصـالح رئـيس الـقـائمـة او الـتـسـلسالت الـتي تـلـيه من الـنواب الـفـاشـل
ـشاكل وافـتعـال األزمات طـيلـة الدورات والفـاسدين ومـثيـري النـعرات وا
السابقة ويقينا فان هذه األحزاب والكتل (حيتان السياسة وعقاربها) قد
ـان بـشـكل مـغـايـر عن تـعـامـلت بـالـسـلـبـيـة واالنـتـهـازيـة  داخل قـمـة الـبـر
ـواطن بـسـيـاسـات وأفـكـار أحـاديـثـهـا عـلى وسـائل اإلعالم الســتـغـفـال ا
تدني ظاهرها عـسل وباطنهـا علقم فهي تـعرف تمامـا مدى حجم ثقـلها ا
في الـشـارع الـعـراقي الـيـوم أكــثـر من أي وقت مـضى وبـهـذا الـتـصـرف
واإلصرار اخلاطئ حـاولت اإليحاء لـلناس بـان  موقفـها نابع من قـناعات
تـزايـد ان تـسقط في النـاس مع ان الـهـدف األساسي نـابع من خـوفـهـا ا
امـتـحان االنـتـخـابـات الـقـادم بـالـفـوز بثـقـة الـنـاخـبـ وعـدم قـدرتـهـا على
ـتـغيـرات احلاصـلـة اليـوم في الشـارع الـعراقي وفي جـميع التـكيف مع ا
بـدأ التـداول السـلمي عـبر محـافظـات العـراق ولهـذا الترضخ لـلتـسلـيم 
صنـاديق االقتـراع في عمـليـة نـزيهـة بل وفق مفـهوم ( لـو العب لـو أخرب
ـلـعب ونـقـلب عـالـيـهـا واطـيـها وسـنـجـعل صـنـاديق ـلـعب) سـنـخـرب ا ا
االقـتـراع تـتـكـلم بـالـبـنـدقــيـة والـتـفـجـيـرات والـكـوا وسـنـحـول صـنـاديق
االقــتـــراع الى حــاويـــات جلــمـع أشالء الــقـــتــلـى هــكــذا
يهددون بـدعايـاتهم االنتـخابـية وبشـكل مبـطن ولكنه
مـفـهـوم من عــامـة الـنـاس نــتـيـجـة فــهـمـهم اخلـاطئ
ناصب وليس رتبطة باالنتـخابات وا قراطيـة ا للد

الـرؤيـة الـشـرعــيـة وإسـتـطالع هاللاال..!!
الـشـهـر اجلـديـد بـالـعـ اجملـردة أو
ـــــنــــاظــــيـــــر وبــــالـــــرغم من أن بــــا
احلسابـات الفـلكـية أصـبحت دقـيقة
جـدا وأقـرب الى الـواقـع لـكن مـعـظم
الدول الـعـربـيـة واالسالميـة تـعـتـمد
فى حتديد بـدايات االشـهر الهـجرية
عـلى نـتـيــجـة الـرؤيـة الــشـرعـيـة من
ـعـتـمدة خالل الـلـجـان الـشـرعـيـة وا
الـتى يـتـم ارسـالـهــا الى كل االمـاكن

رتفعة لتحري االهلة). ا
واوضح الـــبــيـــان ان (احلـــســـابــات
الفلكيـة اكد أن يوم رؤية وإستطالع
هالل شــهـر رمــضــان سـيــكــون يـوم
ـــــوافق 29 الــــثـالثــــاء 15 ايــــار  ا
شـعـبـان  وان احلـسـابـات الـفـلـكـيـة
تــتــوقع انـه فى هــذا الــيـــوم ســتــتم
مشـاهدة الـهالل وسيـكون أخـر أيام
شهـر شـعـبان عن 29 يـوماً وعـلـيه
يكـون موعـد أول أيام شـهر رمـضان
فــلــكــيــا فى الــســعــوديــة واالمـارات
والـكــويت وقــطــر وســلـطــنــة عــمـان
ومعظم دول العالم هو يوم االربعاء
ــــوافق 16 ايــــار  اجلــــاري  هــــذا ا
وفلكيـا ايضا سـيكون شـهر رمضان
لهـذا الـعـام كـامال بـعـدد أيـام ثالث

يوما).
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عــلى صــعـــيــد اخــر أعــلـــنت قــيــادة
عمليات الـفرات األوسط جناح خطة
تأمـ الـزيـارة الـنـصف من شـعـبان
من دون تسجيل أي خرق.وقال قائد
العمـليات الـفريق الـركن قيس خلف
احملمـداوي في مـؤتمـر صـحفي   إن

(اخلــــطـــــة اخلــــاصـــــة بــــالـــــزيــــارة
الــشــعـــبــانــيــة قـــد جنــحت من دون

تسجيل أي خرق).
 مـبــيـنــا أن (اخلــطـة تــمـيــزت بـقــلـة
القـطوعـات واعـتمـادهـا على اجلـهد
االســـتـــخـــبـــاري). وبـــشـــأن تـــأمــ
ــــقـــبــــلـــة اوضح االنـــتــــخـــابــــات ا
احملــمــداوي أن (عــمــلــيــات الــفـرات
األوسط مــــســــؤولـــة عـن أكـــثــــر من
1300 مركز انتخابـيا)  مضيفا أن
ـــراكـــز (واجـــبـــنـــا هــــو حـــمـــايـــة ا
ــسـكــهـا االنـتــخـابــيــة وقـد بــدأنـا 

وتأمينها).  
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وكان نـائب رئـيس مجـلس مـحافـظة
الكي قد كربالء علي عبد احلـس ا
اكـد لـ(الـزمـان) ان (اخلــطـة االمـنـيـة
اخلاصة بالزيارة تأتي بالتزامن مع
خطـة تـأمـ االنـتـخـابـات)  مـؤكداً
ـديــنــة الى قــواطـع عـدة (تــقـســيـم ا

ونشر القوات االمنية) . 
واوضح مدير العالقات واالعالم في
شــرطـــة احملــافـــظــة الـــعــقـــيــد عالء
ي لـ(الـزمان)  امس ان اخلطة الغا
االمــنـيــة تــكــونت مـن ثالثــة اطـواق
رئيسـة مع تفرعـاتها  بـاالضافة الى
ـــسك جـــمــيع 12 مــحـــوراً امــنـــيــاً 
دينة وشوارعها وازقتها). مداخل ا
واشـار مـعـاون مـديــر الـبـلـديـات في
احملـافــظـة مــحـمــد عـبــد احلـمـزة ان
(اخلطـة اخلـدمـيـة تـضـمـنت تـقـسيم
احملافـظـة الى 3 مـحـاور مع تـهـيـئة
اآلليات والعجالت الكافية ) مشيراً
الى (مشـاركة اكثـر من ألف مـنتسب

ـواقع مـحـددة تـوجـيه أعـداد مـنـهم 
في الــتــوســعــة الــشــمــالــيــة حــسب

احلاجة).
وكانت  دورإفـتاء عـربيـة  قد اعـلنت
أن الـرؤيـة الـشـرعــيـة لـهالل الـشـهـر
الفـضـيل  سـتـكـون يوم  15من ايار
اجلاري ,فيما اكـد مصدر من ديوان
الوقف السني ان جلنة مراقبة رؤية
الـهـالل سـتــكــون في مــسـاء 29 من

شعبان اجلاري .
ـصـدر لـ(الـزمـان ) أن (جلـنـة وقـال ا
الـــرؤيــــة تـــراقب مــــســـاء الــــتـــاسع
والعـشرين من شـعبـان غرة رمـضان
وفي حالة تعذر الرؤيـة تقرر اللجنة
اكــمــال عـــدة شــهــر شـــعــبــان
بارك وتكـون بدايـة رمضـان ا

اليوم الذي يليه ).
فــيــمــا اكـــدت عــدد من الــدول
العربية من بيـنها  السعودية
واالمــارات والــكـــويت وقــطــر
وسلطنـة عمان ان  موعد أول
أيـام شــهـر رمــضـان  وفى كل
ـوعـد الـعــالم االسالمى هــو ا
ـنــتـظــر من اجلـمــيع . وقـال ا
بــيــان امس انه (مع غــرة أول
أيام شهر رمضان  تبدأ رحلة
رائعـة لـلـمـسـلم غـايتـه وهدفه
مـنــهــا الـفــوز بــرضــا اخلـالق
ونــيل اجلــنـــة وان يــكــون من

ورثة جنة النعيم).
واضـاف انه (يـتم حتـديـدغـرة
الشـهـر بـطـريـقتـ األولى عن
طريق احلسابات والتقديرات
الـفــلــكـيــة والــثـانــيــة عن طـريق
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اعـلـنت الـغـرفـة الـتـجـاريـة الـعـربـيـة
الـبــرازيـلــيـة عن ان الــعـراق تــصـدر
قائـمة الدول الـعربـية التي تـستورد
منتجات العناية بالبشرة والتجميل
والـعـطـور من الـبـرازيل خالل الـعـام

اضي.  ا
واكـد األمـ الـعـام لـلـغـرفـة مـيـشـيل
حــلــبي فـي بــيـان امـس إن (الــعـراق
تـصـدر قـائـمـة الـدول الـعـربـيـة الـتي
تـــســـتـــورد مـــنـــتـــجـــات الـــعـــنـــايــة
الشـخصيـة والتـجميل والـعطور من
ــاضي في الــبــرازيل خالل الــعــام ا
حـ جــاءت اإلمـارات  والـسـعـوديـة
ـركزين  الـثـاني والـثـالث في تلك بـا

القائمة).
نـتجات واضاف ان (مـبيـعات تـلك ا
للـدول العـربيـة بلغت 17.21 مليون
دوالر خالل عام 2017 بـزيـادة نـحو
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بـ مهـنـدس ومـراقب عـمل وسـائق
وعامل تنظيف في اخلطة). 

ـدني من جـهـته اكـد مــديـر الـدفـاع ا
في احملافظـة العقـيد طاهـر الزبيدي
ان( اخلطـة تـضـمـنت تـأمـ خـمـسة
مـفـارز لالطـفــاء واالنـقـاذ مع تـوزيع
 20عجـلة اطـفاء  ب 5 محاور في

احملافظة وما حولها).
بدوره اشار مديـر النقل اخلاص في
ـــوســـوي الى احملـــافـــظــة صـــادق ا
تهيئة 7 آالف مركبة للـنقل الداخلي
في حـال قــطع ســيـطــرة احلـيــدريـة.
وابـلغ مــديـر مـجــاري كـربالء عــبـيـد
شـاركة 160 آلية سلـيم (الزمـان) 
تــخــصــصــيــة بــاالضــافــة الى 500
مـنتـسب لـتـطـبـيق اخلـطـة اخلـدمـية
اخلاصة بالزيـارة. ووضعت مديرية
نتجـات النفـطية فـرع كربالء خطة ا
ـنـاسـبة بـحـسب مـديـرها خاصـة بـا
حــــســـــ اخلـــــرســــان  الـــــذي أكــــد
لـ(الــزمـــان) امس (تـــأمــ 9 مالي
لتـر من مادتي الـبـنزين وزيت الـغاز
مع تشكيل غرفة عمليات في الفرع).
وافـاد مـديـر مـاء كـربالء حـيـدر عـبـد
شاريع واحملطات العباس بتأهيل ا
ـيـاه. وأبلـغ (الـزمان) لـتـأم ضـخ ا
امس بـ(تـنـفـيـذ انــبـوب نـاقل بـقـطـر
500 مــلم في مــنــاطق الــقــزويــنــيـة
واجلـمــعـيــة وشـارع مــحـمــد االمـ

ومعاجلة حاالت النضوح).
وأكـد مـديـر صـحـة احملـافـظـة مـاجـد
ـــيــالـي لـ(الـــزمــان) امـس (تـــأمــ ا
فارز الطبية الكافية مع ما حتتاج ا

اليه من آليات ومعدات). $ÕU∫ قيادة عمليات الفرات االوسط تعلن جناح اخلطة االمنية للزيارة الشعبانية

ـكرم االديب صادق التكر الى ا
اجلـمل الـذي قـدم تـعريـفـاً إرجتـالـياً
بـأسـمـاء أبـرز الـرمـوز التـي شاركت
في احلـضور  ,كـما حتـدث بـعـضهم
ـدنـية ـنـظـمـات ا عن أهـمـيـة قـيـام ا
ــبـادرات من هــذا الـنـوع  ,وحـيت
االديـبــة والــنـائــبـة الــســابـقــة آمـال
كــاشف الـغــطـاء إدارة الــنـادي عـلى
مبـادرته معـربة عن سعـادتهـا بهذا
ــهــنــدس الــتــكــر  كـــمــا حتــدث ا
ـــدفــعي عن االســتـــشــاري هـــشــام ا
ذكــريـاته في الــنـادي ,الـذي تـأسس
عام  1924. مشـيـراً الى أنه أمضى
وأقترح نحو 62 عاماً عـضواً فيه  ,
تـخـصـيص بـرامج عـلمـيـة لـلـشـباب
من أجـل اســـتـــقـــطــابـــهـم وإشـــاعــة
الـهـوايــات الـريـاضــيـة كـالــسـبـاحـة

ضمن البرامج الترفيهية.
 وعرض الـفنان سـامي قفـطان الذي
كرم مواقف كان ضمن الفنـان ا
طـــريــــفـــة له مع بــــعض الـــقـــنـــوات
الــفــضــائــيـة ,داعــيــاً الى مــزيـد من
إحـتـرام عـطـاء الـفـنـان عـبـر مـكـافـأة
مشـاركـاته وصرف مـستـحقـاته فور
قـابالت معه اإلنتـهاء من تـسجـيل ا
 ,وقبلـه القى الشـاعر الغـنائي ناظم
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حــسن اجلــنــابي الى (اهــمـيــة هـذه
الـــقــنـــاة الهـــالي احملــافـــظـــة الــتي
ســــتـــعــــمـل عــــلى اعــــادة احلــــيـــاة
لـلــمــسـاحــات الـزراعــيــة والـنــخـيل
ـواطـن ومـنع هـجرة الـفالحـ وا
لــتــوفــيـرهــا لــلــمــيــاه واسـتــصالح

االراضي). 
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غـرب  وتـمـتد الى الـعـشرة صالة ا
األواخر وما بعـد االنتهاء من صالة
التهجد بحسـب ما اعلنت  الرئاسة
ــســجــد احلـرام الــعــامــة لــشــؤون ا
ـســجــد الـنــبـوي عــلى مــوقـعــهـا وا

اإللكتروني).
 واوضح البـيـان ان ( التـوجـيه جاء
للـراغبـ بـأداء الصـلـوات بالـتوجه
تـاحـة لـلـصالة خارج إلى األماكـن ا

صحن الطواف ).
وتـــابع ان (مــــا يـــتــــعـــلق بــــجـــانب
االعـتــكـاف فــقــد  تـخــصـيص دور
الـــقـــبــــو خالل الـــعــــشـــرة األواخـــر
للراغـب في االعتـكاف مع إمكـانية
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أصـدر مـلك الــسـعـوديـة ســلـمـان بن
عـــبـــد الـــعــزيـــز قـــرارا جـــديـــدا من
ـتــوقع  أن يــدخل حــيـز الــتــنـفــيـذ ا

خالل أيام.
وقال بـيـان امس ان  مـسـتـشـار ملك
كرمة السعـودية أميـر منطـقة مكـة ا
ــركــزيـة وجه رئــيس جلـنــة احلج ا
األميـر خـالـد الـفيـصل بـتـخـصيص
طاف للمعتمرين فقط خالل صحن ا
شهـر رمـضان وذلك تـسـهيال عـلـيهم

ناسك بكل يسر وسهولة). الداء ا
نع تبدأ من بعد واضاف ان ( مدة ا


